Tømmeråsen bolig AS
Boligområde i Tømmeråsen
O.nr.: 1215.001

Premissnotat for overvannshåndtering – Regulering.
Bakgrunn
I forbindelse med detaljregulering skal det redegjøres for overvannshåndtering for Tømmeråsen
I Askim, Indre Østfold Kommune.

Figur 1 Utsnitt reguleringsplan

Figur 2 Utsnitt illustrasjonsplan
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Eiendommen
Boligfeltdelen av planområdene er ca 30.000 m2.
Området er i dag skogkledd og ligger midt i et mellomstort skogsområde med fullvoksen skog.
Mot nord og syd for planområdet er det kort vei til dyrket mark. I øst ligger Tømmerås veien.
Skogen består av fullvoksen gran og furuskog mens det i randsonene mot dyrket mark er noe mer
lauvtrær med litt varierende størrelse.

Figur 2: Flyfoto over eiendommen (Finn.no)
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Grunnforhold
NGUs løsmassekart viser at grunnen i hovedsak består av bart fjell. NGU definerer det slik;
Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50% av arealet er fjell i dagen.
Med tanke på at det gror fullvoksen skog i planområdet er det grunn til å tro at det er en del
løsmasser over fjellet.

Figur3.: NGU løsmassekart

NGUs kart over infiltrasjonsevne viser at tomten er uegnet infiltrasjon. Det stemmer nok ikke
100% da det er store områder med skog og dyrket mark rundt planområdet. Det er nok derfor
grunn til å tro at det vil være mulighet for infiltrasjon i randsonene til boligfeltet.

Figur4.: NGU løsmassekart
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Flomvann i området
Vi har gjennomført en simulering i ScalGo live for området.
Simuleringen viser at prosjektet ikke ligger i et flomutsatt område. Boligfeltet ligger på et
høydedrag med fall i alle retninger rundt.
I simuleringen er det lagt inn 200 års nedbør og det er ingen vannansamlinger inne på feltet.

Fig 5 – Avrenningslinjer fra simulering i ScalGo.
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Overvann og avrenning

Dagens situasjon
Eiendommen slik den fremstår i dag består stort sett av skogkledd fjellterreng.

Avrenning med dagens situasjon og 1,5 klimafaktor for 25 år og 10 min varighet
er kalkulert til: 47l/s.
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Overvann – infiltrasjon, fordrøyning og flomveier
Når overvannssituasjonen skal vurderes for et område, skal kommunens krav og retningslinjer for
overvannshåndtering konsulteres og følges. Indre Østfold kommune har en egen
overvannsveileder, i tillegg gjelder lokal va-norm samt gjeldene lovverk.
I aktuell overvannsveilederen, som i de fleste andre overvannsveiledere, er det Norsk vann sin tretrinns strategi som gjelder. Denne strategien går ut på å dele opp nedbørsmengden i tre-trinn.
Trinn 1 «Fang opp og infiltrer alle regn < 20 mm» eller 2 års regn
Trinn 2 «Forsink og fordrøy regn > 20 mm og < 40 mm» eller 25 års regn
Trinn 3 «Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm» eller 200 års regn

Fig 6 – Norsk vann sin tre-trinns strategi (ill regjeringen.no).

Trinn 1 og 2
Illustrasjonsplanen tyder på at trinn 1 og 2 kan løses på en god måte. Området er planlagt med
konsentrert lav rekkehusbebyggelse. Det er mange grønne flater mellom byggene og langs veiene.
I tillegg er det lagt inne en grønn randsone rundt hele feltet.
Mest mulig overvann bør håndteres lokalt på terreng ved å benytte en kombinasjon av
infiltrasjonsgrøfter, vadier og regnbed. Ved behov kan det etableres felles fordrøyningsmagasiner
på feltet.
Takvann kan, avhengig av takutforming, enten ledes direkte til terreng eller fordrøyes på tak i
form av blå takløsninger.
Vann fra offentlige veier samles i sandfangsluk og ledes til offentlig nett.
Vi mener at ved å benytte ulike kombinasjoner av løsningene som er nevnt over, vil man kunne
innfri kommunens krav til infiltrasjon/fordrøyning av overvannet.
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Dimensjonerende vannmengder

Fig 7 – Illustrasjonsplan.
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Som man ser av beregningene er det forholdvis små arealer som skal til for å få tilstrekkelig
fordrøyning.
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Eksempel Bygg 23, 24 og 25
Som eksempel for resten av bebyggelsen ser vi på en husklynge/rekkehusbebyggelse. Vi har valgt
hus 23, 24 og 25 som ligger innerst i o_SKV1.

Vi forutsetter at byggene har fall på tak og har utvendig taknedløp. Vannet ledes ut på terreng i
åpne utkast. Avkjørslene bygges med fall mot grøntarealene lang innkjørslene.

Som eksempel kan det etableres flate områder med forsenkning på totalt 75 m2. Det vil da være
behov for et fordrøyningsvolum på ca 14 m3 for å infiltrere alt vannet. Det vil igjen bety en
vannfylling på i snitt 15 cm. Hvi man ønsker å minske volumet på bakken kan man bygget et lite
pukk eller steinmagasin under plenen. I bunnen av steinmagasinet legges det drensledning.
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Trinn 3
Planområdet har gode flomveier. Både internt på feltet med åpne grønne felt mellom husrekkene
og store landbruksarealer og skogsområder i vest. Det er ingen bebyggelse eller konstruksjoner
nedstrøms feltet som kan komme til skade.

Fig 6 – Flomveier på feltet.

Fig 7 – Simulering 200 års flom i ScalGo.
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Eksempler for opparbeidelse av fordrøyningsarealer.

Prinsipp for oppbygging av regnbed

Eksempel mindre infiltrasjonsgrøft.
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Eksempel VADI

Prinsipp for oppbygging av vadi

Sammendrag.
Filosofien er å så raskt som mulig fordrøye vannet slik at det ikke samles til større vannmengder
som kan skape utfordringer. Man søker å hindre vannet slik at det renner så sakte som mulig.
Alt vann fra tak, terrasser gangveier etc. ledes til grønne flater hvor det kan etableres
gropfordrøyning i form av infiltrasjonsgrøfter, vadi og regnbed.
Disse detaljprosjekteres i forbindelse med byggesøknad. Til tross for høy andel fjell i planområdet
burde det være mulig med høy grad av infiltrasjon, spesielt i randsonene mot skogen rundt feltet.
Det er forholdsvis små arealer med harde flater i forhold til permeable overflater slik at overvann
med enkle tiltak kan ledes til disse.
Det er meget gode flomveier på feltet. I tillegg er det gode forutsetninger for å kunne lede
flomvann videre ut i terrenget rundt feltet som i hovedsak består av skogsområder og noe dyrket
mark.
Surfellingen 23.03.21
For Ingeniørfirmaet Svendsen & CO AS
Jarle Torp.
12

